Materiály k poskytnutiu finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest (PM) pre
uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ) / znevýhodnených UoZ (ďalej ZUoZ) v zmysle ustanovení § 54 ods. 1
písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v rámci "Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví
poľnohospodárstva“.
Bližšie informácie máme zverejnené na webovej stránke www.upsvr.gov.sk : Národný projekt (NP) „Projekt
na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“ (Oznámenie
zverejnené dňa 15.06.2020).
K danému NP sú 2 typy žiadosti. Závisia od poskytnutia finančného príspevku buď podľa Schémy DM č.
7/2015 alebo podľa Schémy SA.40975 (2015/X) ako aj od oprávnenej skupiny UoZ, ktorého budete prijímať
do pracovného pomeru. Z tohto dôvodu je potrebné si dať UoZ prekontrolovať zamestnancom úradu práce
a na základe toho Vám potvrdíme, či bude potrebné si vypísať inú žiadosť o príspevok. Ak budúci zamestnanec
nebude spadať do oprávnenej skupiny, príp. nebudete môcť žiadať o príspevok podľa Schémy DM č. 7/20165
zašleme Vám inú žiadosť, ktorú vypísanú doručíte na úrad práce.
Predmetný nástroj je určený na podporu zamestnávania UoZ / ZUoZ z oprávnenej cieľovej skupiny v odvetví
poľnohospodárstva, najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ a UoZ bez vzdelania, príp. s nízkym vzdelaním, ktorí
sú evidovaní v rámci oprávneného územia u zamestnávateľov, prijatých do pracovného pomeru (v rozsahu
najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času) :
 na dobu určitú, bez povinnosti PM naďalej udržať (1 mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace, ...... najdlhšie po
dobu 6 mesiacov) na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom
a zamestnancom

 na dobu neurčitú.
Finančný príspevok na úhradu preddavkov :
Mesačná výška príspevku na jedného zamestnanca je maximálne vo výške

530,69 eur /

mesiac, z toho :
-

výška príspevku na odvody zamestnanca maximálne vo výške 146,32 eur / mesiac (pri ½
pracovnom úväzku je maximálne vo výške 73,16 eur / mesiac),

-

výška príspevku na odvody zamestnávateľa maximálne vo výške 384,37 eur / mesiac (pri ½
pracovnom úväzku je maximálne vo výške 192,18 eur / mesiac).

O finančný príspevok môžu požiadať len zamestnávatelia v odvetví poľnohospodárstva, pôsobiaci VÝHRADNE
podľa SK NACE Rev. 2 v triede A – POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO a RYBOLOV (viď. príloha SK
NACE).
Príspevok sa refunduje mesačne žiadateľovi na základe žiadosti o úhradu.
UoZ môže byť do projektu zapojený aj opakovane.
V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého PM sa poskytuje
príspevok, zamestnávateľ môže preobsadiť pracovné miesto iným UoZ / ZUoZ z oprávneného územia, z
oprávnenej cieľovej skupiny v lehote do 30 kalendárnych dní od jeho uvoľnenia (ak sa s úradom písomne
nedohodne inak, maximálne však do 60 kalendárnych dní). Počas doby neobsadenia pracovného miesta sa
príspevok neposkytuje. Poskytovanie príspevku na toto miesto sa predlžuje, ak doba neobsadenia trvá minimálne
celý kalendárny mesiac. Ak uvoľnené miesto nebude preobsadené v stanovenej lehote, nebude už toto miesto ďalej
finančne podporované, ani v prípade jeho neskoršieho obsadenia UoZ / ZUoZ.
K žiadosti je povinné doložiť doklady :



kópiu* zmluvy o prenájme priestorov na podnikanie, resp. informatívny výpis z listu vlastníctva aktuálny
ku dňu podania žiadosti a pod, (nepredkladajú obce, VÚC a žiadatelia zriadení zákonom)



kópiu zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu.

Zároveň Vám dávam na vedomie, že potvrdenia zo štátnych inštitúcií sa nepožadujú predkladať (a to z
príslušného Inšpektorátu práce, Daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní).
Vyplnené tlačivo „nahlášky“ (v nahláške v poznámke ... napr. v bode 4 pri „výhodách“ je potrebné uviesť,
údaje prijímaného zamestnanca : meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko) je potrebné doručiť, resp. emailom zaslať (viď nižšie uvedený) Ing. Aleny Kalafutovej (č. d. 303, 3. poschodie na ÚPSVaR Kežmarok, č.
tel. 052-2442303).
Po vašom vybavení všetkých požadovaných dokladov, ktoré máte uvedené v trojstranovej žiadosti (viď.
Žiadosť .. uvedené na 3. strane 10. Povinné prílohy k žiadosti ...) Vám odporúčam dať si kompletnú žiadosť so
všetkými požadovanými dokladmi osobne prekontrolovať (prosíme len v čase úradných hodín počas
stránkových dní) u pani Kataríny Drahošovej, alebo u pani Mgr. Márii Melegovej (č. d. 407 na ÚPSVaR
Kežmarok – 4. poschodie, č. t. 052-2442407), ktoré Vás v prípade potreby budú informovať o prípadnom
doplnení napr. chýbajúcich údajov v žiadosti, resp. akejkoľvek zmene a následne s Vami budú aj uzatvárať
Dohodu o poskytnutí príspevku po schvaľovacom procese hodnotiacou komisiou (Výborom pre otázky
zamestnanosti).
Žiadateľ o poskytnutie uvedeného príspevku ŽIADOSŤ a všetky povinné prílohy predkladá v písomnej
podobe v jednom originály na územne príslušný úrad, kde žiadateľ pracovné miesto vytvára.
! Pri uzatvorení pracovného pomeru s UoZ / ZUoZ zamestnávateľ je POVINNÝ uvádzať na prvej strane
pracovnej zmluvy, že uchádzač o zamestnanie je prijatý na pracovné miesto v zmysle „Projektu na
podporu zamestnávania UoZ v odvetví poľnohospodárstva".

